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  ملخص

مفھوم الذات لدى طلبة كلية  والتنشئة األسرية  العالقة بينالكشف عن  إلى ھدفت الدراسة
ً وطالبةً، ) ٢٥٠(تكونت عينة الدراسة من و .العلوم التربوية في الجامعة األردنية يمثل طالبا

ً  )٩٣(الذكور منھا  وم التربوية، المسجلين ، من طلبة كلية العلطالبة )١٥٧(تمثل اإلناث ، وطالبا
ھما احدإ، واستخدم الباحثان أداتين، صممت ٢٠٠٨/٢٠٠٩للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

وقد أظھرت النتائج عدم وجود عالقة  .لقياس نمط التنشئة األسرية، واألخرى لقياس مفھوم الذات
 علىاإلناث وبالنسبة للذكور ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ونمط تنشئة األب وتنشئة األم، 

للدرجة الكلية للمقياس، بينما ھناك عالقة إيجابية بين مفھوم الذات الفرعية األسرية ونمط تنشئة 
األب بالنسبة للذكور، وال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنشئة األب ومفھوم الذات بأبعادھا 

عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مفھوم ھناك  كانت األخالقية واالجتماعية والجسمية، كذلك
عالقة ذات داللة  وجود لم تظھر الدراسةالذات االجتماعية ونمط تنشئة األب بالنسبة لإلناث، كما 
عدم وجود عالقة ذات داللة أشارت إلى إحصائية على باقي أنماط مفھوم الذات األخرى، و

وجود عالقة إيجابية ذات داللة الدراسة أظھرت إحصائية بين نمط تنشئة األم على الكلي، و
وأما المحاور األخرى . بين مفھوم الذات ونمط التنشئة لألم) ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة 

عالقة إحصائية  لم تبرز فيھاف) األخالقية، واالجتماعية، والشخصية، والجسمية(لمفھوم الذات 
عدم  على نشئة األم بالنسبة للذكور، فقد دلت النتائجأما بالنسبة لنمط ت .نمط تنشئة األم ھا وبينبين

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ونمط التنشئة لألم على الكلي، بينما على 
تنشئة عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات األسرية ونمط  تاألبعاد الفرعية وجد

األخالقية، واالجتماعية، (على األبعاد األخرى  إحصائيةاألم، ولم تظھر الدراسة عالقة دالة 
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عالقة ذات داللة إحصائية بالنسبة لإلناث لم تظھر لمفھوم الذات، كذلك ) والشخصية، والجسمية
 عالقة دالة تبرز عالقة إيجابية على بعد الذات الجسمية، وال توجد على المقياس الكلي، بينما

وأوصت الدراسة بتوعية اآلباء واألمھات من خالل  .ألخرىعلى باقي أبعاد الذات ا ًإحصائيا

وسائل اإلعالم والندوات والمؤتمرات، بأھمية أساليب تعاملھم مع أبنائھم بطرق علمية متقدمة 
كذلك ضرورة أن تقوم الجامعات بطرح مساق يھدف إلى التنشئة  وأكدت الدراسة وھادفة،

كافة التخصصات  إلى هوجّ بحيث ي ساسية في الجامعةاألسرية السليمة لألبناء كأحد المتطلبات األ
  .والمستويات

 
Abstract 

This study aimed at detecting the relationship between family 
upbringing and self-concept among the students of Educational Sciences 
Faculty at the University of Jordan. The study sample consisted of (250) 
students, (93) of them were males, and (157) were females. Who were 
registered for the second semester of the academic year 2008/2009. The 
researchers used two instruments; the first was designed to measure the 
family upbringing pattern, and the other to measure self-concept. The 
results showed no statistically significant relationship between self-
concept and (fathers’ and mothers’) upbringing pattern for both males 
and females on the total degree of the scale. While there was a positive 
relationship between family self-concept and the fathers’ upbringing 
pattern for males, and there was no statistically significant relationship 
between father s’ upbringing and self concept with its ethical, social and 
physical dimensions. The results also showed a positive statistically 
significant relationship between social self concept and the fathers’ 
upbringing pattern for females. In addition to that there was no 
statistically significant relationship regarding the other dimensions of self 
concept. On the other hand the results showed no significant statistical 
relationship of the mothers’ upbringing pattern with the total, but it 
showed a statistically significant positive relationship at the level of 
significance (0.05) between self-concept and the mother’s upbringing 
pattern. Regarding the other self concept dimensions (ethical, social, 
personal and physical) there was no significant relationship between 
them and the mothers’ upbringing pattern. As for the mothers’ 
upbringing pattern and its relationship with the males, the results 
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indicated no statistically significant relationship between the self concept 
and the mothers’ upbringing pattern on the total. While for the other 
dimensions a positive statistically significant relationship was found 
between the family self concept and the mothers’ upbringing pattern, but 
no statistically significant relationship with the other dimensions (ethical, 
social, personal and physical). Also no statistically significant 
relationship for females on the total was found too, however there was a 
positive relationship on the physical dimension, and no significant 
relation on the other dimensions. The study recommended raising 
parents’ awareness, about using new meaningful and advanced 
upbringing methods, through media, seminars and conferences, the study 
also recommended the universities designing a course that aims at 
providing proper upbringing methods as basic requirement in all 
universities’ disciplines and levels. 

  
  مقدمة

نثربولوجي بجالء إلى أن اإلنسان ال يقوى على العيش بعد مولده أكثر من خلص األدب األ
ً ألغلب الفقاريات التي تولد وھي شبه مستعدة للحياة  ساعات قليلة دون مساعدة من غيره، خالفا

ول لذلك تطول الفترة التي يتح. –بقدرة هللا سبحانه وتعالى  –بصورة أفضل بكثير من اإلنسان 
جتماعي من خالل تنمية القدرات األساسية التي تبدأ قاصرةً عند إلى كائن إ فيھا الكائن البيولوجي

تكوين آليات الحياة األساسية التي تتفاوت من ثقافة ألخرى، ومن مجتمع من ثم يكون الوالدة، و
ما  محددة، وھوآلخر، وھذه اآلليات ھي التي تحّول الكائن البيولوجي إلى كائن له ذاتية ثقافية 

  ).٣١، ص١٩٨٤العادلي، (جتماعية اصطلح عليه بالتنشئة اإل

ثم الصبي، فاليافع، فالراشد،  جتماعية عملية تعلم تھدف إلى إعداد الطفل،فالتنشئة اإل
اإلجتماعية والقيم السائدة ولغة جتماعي، والتوافق مع المعايير لإلندماج في أنساق البناء اإل

لخاصة باألسرة التي ُولد فيھا، وبالجامعات التي ينضم إلى عضويتھا، كما تجاھات ااإلتصال واإل
يتفھم الحقوق والواجبات الملزمة المتعلقة بمجموعة المراكز التي يشغلھا، ويتعلم األدوار 

جتماعية الذين يتعامل معھم في المواقف اإلالمناسبة لكل مركز، كما يتفھم أدوار اآلخرين 
  ).٨٤، ص١٩٩٧عويدات، (المتنوعة 

أقوى مؤسسة اجتماعية  –زالت كانت وما –ومع تعدد مؤسسات التنشئة، إال أن األسرة 
فاألسرة ھي المؤسسة األولى في حياة اإلنسان، . تؤثر في كل مكتسبات اإلنسان المادية والمعنوية

رةً غير مباشرة، إلى أن يشكل أس ه استمرار حياته بطريقة مباشرة أووھي المؤسسة المستمرة مع
ومن ھنا اعتبرت األسرة المؤسسة األولى التي ظلت المرجعية األولى لعلماء . جديدةً خاصةً به
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الذكاء، وعلماء التطور، وعلماء االجتماع، في تفسير معظم الظواھر الالحقة في حياة اإلنسان 
  ).٨٤، ص١٩٩٧عويدات، (

يجابية والسلبية في حياة فأنماط التنشئة األسرية اعتبرت مسؤولةً عن كثير من الظواھر اإل
وصف أساليب األسرة في تربية األوالد من خالل ومن ھنا سعى كثير من الباحثين إلى األفراد، 

وصف سلوك الوالدين أو تصنيفه، وأطلقت عليھا تسميات مختلفة كأساليب معاملة الوالدين، أو 
عوبات التي اعترضت سبل وكان تنوع ھذه األنماط واألساليب من الص. أساليب التنشئة األسرية

الباحثين، بحيث يصعب اإلحاطة بھا في مجموعات تقترب من التجانس لتداخل مناھجھا 
  .واختالف تأثيراتھا في شخصية الطفل

ً ھي ما أظھرته دراسة بومرند، التي ميّز فيھا أنماط التنشئة  وكانت أكثر التصنيفات شيوعا
  ):٨٥، ص١٩٩٧عويدات، ( ة أنماط ھيبتفاوت درجة استخدام السلطة، وخلص إلى ثالث

  .النمط الديمقراطي ويقابله النمط التسلطي -

 .النمط التقبلي ويقابله النمط النبذي -

  .نمط الحماية الزائدة ويقابله نمط اإلھمال -

ويتمثل النمط التسلطي في فرض الوالدين رأيھما على الطفل دون أدنى اھتمام برغباته 
لطاعة، وتفضيلھم العقوبة كوسيلة للتربية، وھذا النمط يحد من وميوله، مع إصرارھم على قيمة ا

ھا بنفسه، وھذا النمط غالباً ما يؤدي إلى نه من إشباع حاجاته كما يحسّ تحقيق الفرد لذاته، فال يمكّ 
تشكيل شخصية خائفة من السلطة، خجولة غير واثقة بنفسھا وال بغيرھا، وحين يكبر الطفل ال 

ً ما تعتدي على ممتلكات اآلخريعمل إال بوجود رقابة  ين وسلطة، ومثل ھذه الشخصية غالبا
ً ما تقوم باإل عتداء على ممتلكات المدرسة وممتلكات الطالب، وال تواظب على وتتلفھا، وغالبا
  .الضغوط عليھا، وھي أكثر اتكالية الحضور إال إذا مورست

ذي يميل فيه الوالدان إلى تقبل ويقابل ھذا النمط التسلطي النمط الديمقراطي، وھو النموذج ال
سلوك الطفل ودوافعه بقدر كبير من المرونة مع متابعة حثيثة دون إكراه، واحترام لشخصية 
الطفل وإرادته وتوجيه نشاطاته بصورة منطقية، وھما ال يريان في تربية الطفل مھمةً صعبةً أو 

  .شاقةً، بل يقيمان عالقات دافئة مع أطفالھم

جتماعي للطفل، فھو أكثر لتكيف اإلإلى أن لھذا النمط تأثيراً ملحوظاً على اوتشير الدراسات 
جيةً وأقل اعتداًء على جتماعية ، وھو أكثر إنتالبيت، ومع الناس، ومع األنشطة اإلإيجابيةً خارج ا

ً بروح إعتماداً على النفس وميالً إلى اإلوأكثر مواظبةً، وھو أكثر  هغيرممتلكات  ستقالل، وتحليا
ً بالود، أكثر إ و نھماك في نشاط عقلي تحت ظروف صعبة،قدرةً على اإل مبادرة، وأكثرال تصافا

  ).١٠٥ص ،١٩٨٩عبد هللا، (وأقل عدوانيةً، وأكثر أصالةً وتلقائيةً وإبداعاً 

أما أسلوب التقبل فيتجسد فيما يظھره الوالدان من حب لألوالد من خالل معاملتھما لھم، 
ً ما  وتقبل الطفل ھو شرط من شروط تنشئته تنشئةً اجتماعيةً سليمةً، واألطفال المقبولون غالبا
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 ،١٩٨٤الدمرداش، (نفعالية تقراراً وطمأنينةً من الناحية اإليكونون أكثر تعاوناً، وأكثر اس
  ).٢٠٩ص

وحين يحس الطفل بعدم تقبل والديه، فھذا يعني شعوره بالنبذ، وھذا الشعور يحبط حاجة 
زيد من مقاومته لقواعد المجتمع الذي يعيش فيه، ويؤدي بالطفل ألن يكون الطفل إلى الحب وي

  .عدوانياً غير متوافق مع الحياة، ويذكي مشاعر العجز واإلحباط لديه

أن ھناك دراسات كثيرة أكدت أن المراھق الذي ينشأ ) ٢٩٣ص ،١٩٩٠(ويذكر الطحان 
أكيداً للذات، وأعلى تكيفاً مع أقرانه الذين في األسرة الديمقراطية يكون أكثر تحمالً للمسؤولية، وت

ينشأ في أسرة متسلطة يكون  ون في أسر متسلطة أو مھملة غير مبالية، وأن المراھق الذيينشؤ
  .أقل تكيفاً وأقل تأكيداً لذاتهكما يكون ، تكاليةً وأكثر سلبيةً أكثر إ

شخصية األبناء، وفي ويبدو مما سبق الدور الواضح ألساليب التنشئة الوالدية في تكوين 
شخصية تأثراً بأساليب التنشئة ونجد أھم عناصر ال. تكيفھم مع المجتمع الذي يعيشون فيه

ً بتكوين الشخصية في أبعادھا اإل ً وثيقا جتماعية مفھوم الذات، إذ إن مفھوم الذات يرتبط ارتباطا
ماعية ذات أثر بالغ في التأثير لذا تعد التنشئة االجت. جتماعيةالبيولوجية، والنفسية، واإل: تلفةالمخ

  .النفسي على بناء الذات لدى األبناء

لقد تم استخدام مفھوم الذات بطرق مختلفة من قبل المنظرين في مجال الشخصية، فأحياناً تم 
وأحياناً  الذات على أنھا مجموعة عمليات نفسية تعمل على تقرير السلوك وتحديده، إلىالنظر 

ً كان استخدام مفھوم على أنھا مجموعة من اإل تجاھات والمشاعر يمتلكھا الفرد عن نفسه، وأيا
الذات، فإنه يحتل دوراً بارزاً في معظم مجاالت الشخصية، كما أنه بُعد مھم من أبعادھا، ويتعلق 

  :وھما )٢٠٠٥(بالكيفية التي يرى فيھا الفرد نفسه، وذلك من خالل بُعدين أشار لھما العمرية 

التي يحتفظ بھا الفرد عن نفسه، في ضوء الخبرات التي مر بھا، ھو الصورة الخاصة  .١
  .جزء من بنائه الذاتيكوتتضمن كل ما تعلمه وقبله 

ودرجة التوافق بين ھذين البُعدين . ھو رؤية الذات كما تعكسھا تصرفات اآلخرين نحو الفرد .٢
ين البُعدين، تشكل المنطلق الذي يسھم في تحديد سلوك الفرد، وھناك عالقة طردية بين ھذ

وبين انسجام الفرد مع اآلخرين، وفي حالة وقوع اختالف ملحوظ بينھما، فإن ذلك ينعكس 
  .على اتساق الفرد، وتوقعاته، وإحساسه بالتوتر

ويمكن تعريف مفھوم الذات بأنه مدركات اإلنسان حول نفسه، وھذه المدركات تتكون من 
شكل خاص بالتعزيز والتقييم، من قبل أشخاص خالل خبرات الشخص وتفسيراته لبيئته، وتتأثر ب

 ,Shavelson & Bolus) لصفات التي ينسبھا اإلنسان لسلوكهمين في حياته، باإلضافة إلى امھ
، بينما يعّرفه آخرون بأنھا جانب من جوانب شخصية الفرد تتضمن طريقة نظرة الفرد (1982

ل ذلك وعيه بخصائصه الجسمية لنفسه، كما تشير إلى شعور اإلنسان بھويته الخاصة، ويشم
ً بأنه . (Brodzinsky, Gormly & Ambron, 1986)وصفاته السيكولوجية  ويعّرف أيضا

تكوين عقلي معرفي ومتعلم من اإلدراكات والمفاھيم والتقييمات الشعورية للفرد، فيما يتعلق بذاته 



 ......"العالقة بين التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

، )الذات االجتماعية(ونه ، أو كما يعتقد أو يتصور أن اآلخرين ير)الذات المدركة(كما ھي عليه 
  ).١٩٨٧، أبو زيد، ١٩٨٠زھران، ) (الذات المثالية(يتمنى أن يكون عليه  أوأو كما يود 

أن مفھوم الذات يتطور من خالل عدد من العوامل المترابطة ) ١٩٨١(ويرى عدس وتوق 
  :ھي

، الوعي بالجسم وتشكيل صورة عنه، وتتكون ھذه الصورة في البدء من اإلدراك الحسي .١
  .وتكتمل في مرحلة تكوين الھوية

فاستعمال بعض . إذ يساعد تطور اللغة لدى الفرد في تطور مفھوم الذات لديه: اللغة .٢
الضمائر كياء الملكية، وضمائر الغائب دليل على تمييز الطفل لذاته عن اآلخرين، وتشكل 

 .رموز اللغة أساس إدراك الذات وتقويمھا

 .إلخ... كالوالدين، وجماعة الرفاق، والمدرسين، والمربين اآلخرون المھمون في حياة الفرد .٣

جتماعي من أفضل النظريات التي يكسون حول مراحل النمو النفسي اإلوتعد نظرية أر
حتى الشيخوخة، وقد قسم ھذه الذات لدى اإلنسان منذ الوالدة  فسرت مراحل تطور مفھوم

  :مراحل كما يأتي يالمراحل إلى ثمان

  )العام األول –الميالد ( (Trust Vs. Mistrust)عدم الثقة ) ابلمق(مرحلة الثقة 

، والتفاعل (Hope)اكتساب الثقة األساسية والتغلب على عدم الثقة، وتحقيق األمل 
  .االجتماعي مع الوالدين

إذا حصل الرضيع على شعور األلفة والثقة وإشباع حاجاته األساسية، فإنه يشعر أن العالم ف
سه وفي طاقاته وفيمن حوله خاصة الوالدين، وإذا فشل الرضيع في ذلك، وكانت آمن، ويثق في نف

 .الرعاية غير كافية، ينمو لديه الخوف وعدم الثقة

 )سنوات ٣-٢( (Autonomy Vs. Doubt)الشك ) مقابل(مرحلة التحكم الذاتي 

والتفاعل ، (Will)اكتساب التحكم الذاتي ومكافحة الشك والخجل، وتحقيق اإلرادة وتتمثل ب
  .جتماعي مع الوالدين والمربيناإل

ينمو لدى الرضيع في ھذه المرحلة الضبط العضلي، ويتحرك ماشياً، ويبدأ في التدرب على 
ويحتاج إلى الحزم كحماية ضد فوضى دوافعه، ويؤدي الشعور بضبط النفس . اإلخراج

وإتاحة الفرصة لممارسة  واالستقالل الذاتي الذي يتعلمه في ھذه المرحلة إلى شعور باإلرادة
بعض المھارات بأسلوبه وطريقته، كما أن الفشل في تحقيق التحكم الذاتي، والرعاية الزائدة، 

  .ونقص المساعدة، تؤدي إلى شعور بالخجل والشك في الذات وإمكاناتھا والشك في اآلخرين
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  )سنوات ٥- ٤( (Initiative Vs. Guilt)الذنب ) مقابل(مرحلة المبادرة 

، (Purpose)اكتساب المبادرة والتغلب على الشعور بالذنب، وتحقيق الغرض مثل بوتت
  .جتماعي مع األسرةوالتفاعل اإل

يكون لدى الطفل طاقة، ويتعلم مھارات ومعلومات بسرعة، ويركز على النجاح أكثر من 
طة، وإذا وإذا أعطي الحرية للقيام بأنش. الفشل، ويعمل األشياء لتحقيق اللذة من خالل النشاط

أجيبت أسئلته، فإن ذلك يؤدي إلى المبادرة، كما أن القوة الجسمية والعقلية تشجع مطامحه التي قد 
تكون أكثر من طاقته أو قدرته أو ممنوعة من قبل الوالدين، وإعاقة النشاط، وعدم إجابة األسئلة، 

 .واعتبارھا مصدر ضيق، يؤدي إلى الشعور بالذنب

 )سنة ١١- ٦( (Industry Vs. Inferiority)القصور  )مقابل(مرحلة االجتھاد 

جتماعي مع قصور وتحقيق الكفاية والتفاعل اإلجتھاد وتالفي الشعور بالوتتمثل باكتساب اإل
  .الجيران والمدرسة وجماعة الرفاق

بناًء على الثقة السابقة والتحكم الذاتي والمبادرة التي اكتسبھا الفرد خالل مراحل عمره 
القراءة، والكتابة، (ففي المدرسة يتعلم األساسيات . مو لديه شعور باالجتھاد والمثابرةالسابقة، ين
ً في المجتمع، وعن طريق ). والحساب ً منتجا ويكتسب التعاون الذي يمكنه من أن يكون مواطنا

التشجيع وامتداح اإلنجاز يتعلم المثابرة في إنجاز العمل، ويستخدم مھاراته في األداء إلى أقصى 
  .د ممكنح

ً أن خطر ھذه المرحلة مزدوج، فمن ناحية قد يتعلم الفرد تقييم اإلنجاز في العمل فوق  علما
كل شيء آخر، ومن ناحية أخرى إذا حدد النشاط ومنع وتلقى نقداً سالباً، فقد يشعر بعجزه عن 

 .أداء األعمال المطلوبة منه، وينمو لديه شعور بالقصور يمنعه من المحاولة واإلنجاز

) سنة ١٨-١٢( (Identity Vs. Role Confusion)تشوش الدور ) مقابل(مرحلة الھوية 
  )المراھقة(

، والتفاعل (Fidelity)اكتساب الشعور بالھوية والتغلب على تشوش الدور، وتحقيق الوالء 
  .جتماعي مع رفاق السن ونماذج القيادةاإل

ع ونضجه الجنسي، في وقت يكون المراھق في مرحلة تساؤل تصاحب نموه الجسمي السري
عتراف باستمرار بشخصيته في عالم الخارجي، ويسعى لإليستطيع فيه التعامل بنجاح مع ال

الذات وتحديد  تحقيق يصل إلىالمواقف المختلفة، ومن خالل التفاعل مع أشخاص مختلفين، 
وقد يھدد  ھتمامات الرئيسة للمراھق ھي أن يحقق ذاته وأن يختار مھنته،الھوية، كما أن اإل

ته، ولكي يعوض ذلك التشوش في الدور، فقد يلجأ المراھق تشوش الدور إذا شعر بعدم إثبات ذاتيّ 
وقد يكون ھناك رد فعل آخر وھو اللجوء إلى مخرج . المراھق إلى التعلق ببطل أو شخص مثالي
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الجنسية فيما يتعلق باألدوار إن نقص القدرة على تحقيق الذات خاصة . في حب يحقق فيه ذاته
  .ختيار المھني يؤدي إلى تشوش الدورواإل

  ):الرشد المبكر( (Intimacy Vs. Isolation)االنعزال ) مقابل(مرحلة التواد 

، والتفاعل (Love)نعزال، وتحقيق الحب وتتمثل باكتساب التواد واأللفة وتجنب اإل
  .جتماعي مع األصدقاء والزوجاإل

، فيرتبط بصداقات وعالقات تواد وتزاوج مع أحد يحاول الراشد أن يربط ذاته بشخص آخر
وھنا تنمو العالقات الجنسية الحقيقية مع محبوب، ويضع الفرد نفسه على . أفراد الجنس اآلخر

ن تھديدھا لذاته، طريق مسؤوليات الرشد، وإذا تجنب الفرد العالقات الحميمة بسبب الخوف م
  .ستغراق في الذاتينتج عن ذلك اإلنعزال واإل

  )الرشد األوسط( (Generativity Vs. Stagnation)الركود ) مقابل(حلة التولد مر

اكتساب الشعور باإلنتاج واإلثمار والتولد وتجنب الشعور بالركود، وتحقيق الرعاية 
(Care)جتماعي مع األسرة ورفاق العمل، والتفاعل اإل.  

والتولد . شاعر نحو الوالديةيبدأ الراشد في ھذه المرحلة في خبرة التولد في القرارات والم
وعند ھذه النقطة يھتم الفرد باألجيال . أساس في مرحلة الرشد األوسط واالبتكارفي شكل اإلنتاج 

، مما يؤدي واالبتكارالقادمة، ويتجه اھتمامه إلى رعاية وإرشاد الجيل التالي والعمل واإلنتاج 
ي ال يرعى وال يرشد األجيال القادمة، إلى الشعور بالتولد، والشخص الذي ال يعمل ذلك، أي الذ
 .وال يسھم في اإلنتاج، يصبح راكداً جدباً مھتماً بذاته فقط

 )الشيخوخة( (Integrity Vs. Despair)اليأس ) مقابل(مرحلة التكامل 

، (Wisdom)اكتساب الشعور بالتكامل، وتجنب الشعور باليأس، وتحقيق الحكمة وتتمثل ب
  .ل البشروالتفاعل االجتماعي مع ك

في الشيخوخة، إذا تقبل الفرد حياته التي عاشھا، واعتقد بأن ھناك نظاماً ومعنى للحياة، فإن 
ھذا يؤدي إلى الشعور بالتكامل والتماسك، وتماسك األنا يكشف عن الحكمة، أما عدم تماسك 

اليأس  فات، وال يمكن تعويض الفرص التي فاتت، فإنه يؤدي إلى قد األنا، والشعور بأن الوقت
  ).١٩٧٨زھران، (والخوف في آخر مراحل الحياة 

أن مفھوم الذات يتشكل منذ الطفولة، وعبر مراحل  )١٠٥ص ،١٩٨٧(كما يؤكد حسين 
النمو المختلفة، وفي ضوء محددات معينة، حيث يكتسب الفرد خاللھا وبصورة تدريجية فكرته 

نفسه، ويصف بھا ذاته، ھي نتاج عن نفسه، أي أن األفكار والمشاعر التي يكونھا الفرد عن 
جتماعي، وأساليب التعزيز والعقاب، واتجاھات الوالدين، اط التنشئة اإلجتماعية، والتفاعل اإلأنم

جتماعي لألسرة، الوضع اإلقتصادي واإل: عية يمر بھا الفرد مثلوخبرات انفعالية واجتما
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تي يمر بھا في مراحل نموه ويشكل الفرد مفھوم ذاته من خالل الخبرات ال. والنجاح والفشل
  .المختلفة

رات الطفولة، وأساليب التنشئة جتماعي يتأثر بخبإن مفھوم الذات نتاج أيتبين مما سبق 
جتماعية، وتقييمات اآلخرين وخاصة الزمالء، والمربين، والوالدين، كما أن مفھوم الذات اإل

ملية تطور ھذا المفھوم مستمرة، ھذا باإلضافة إلى أن ع. يعمل كقوة موجھة ودافعة لسلوك الفرد
باستمرار الفرد في اكتشاف األمور الجديدة في عملية النمو، مما يؤدي إلى تطور مفھوم الذات 

  .وتغييره

ً أو متوسطاً، وعندما يكون مفھوم  ً أو منخفضا ولمفھوم الذات مستويات، فقد يكون مرتفعا
ً من مفھوم الذات، في حين إذا كان مفھوم لديه مستوى مرتفعإن الذات لدى الفرد إيجابياً، نقول  ا

ً من مفھوم الذات ً نقول بأن لديه مستوى منخفضا ويرى أصحاب مفھوم . الذات لدى الفرد سلبيا
عتبار من اآلخرين، وأن لديھم مرتفع أنفسھم مھمين، ويستحقون اإلحترام والتقدير واإلالذات ال

ً نونه صواباً، ويملكون لما يظ واضحةفكرة محددة و لشخص الذي يعرفونه ويستمتعون ل فھماً طيبا
بينما يرى أصحاب مفھوم الذات المنخفض أنفسھم غير  .بالتحدي، وال يضطربون عند الشدائد

لدى  ما مھمين أو محبوبين، وال يستطيعون فعل أشياء كثيرة يودون عملھا، ويتوقعون أن يكون
يما يحدث لھم، ويتوقعون السيئ من اآلخرين أحسن مما لديھم، وأنھم ال يستطيعون التحكم ف

  .(Brouwers & Tomic, 1999, p234)األمور 
  

  مشكلة الدراسة

العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية، مما يعيق قيامھا  األردنية األسرةتواجه 

على المجتمع األردني،  ًابوظائفھا بشكل فعال، وھذه التحديات في صعد شتى ال تكاد تكون حكر

قتصادية تتمثل في نقص الموارد البيئية الطبيعية إدن بلد من سلسلة بلدان تواجه مشكالت فاألر
التي يضيق حصرھا في ھذا  تحدياتية فرص العمل والبطالة والتضخم وغيرھا من الومحدود

جتماعي تيارات العولمة وصراعھا مع الھوية العربية المقام، كما تواجه على الصعيد اإل
وتجعلھا عرضة  -األسرة –ي من بعض المشاكل األخرى التي تھدد كيانھا تعانواإلسالمية، 

 ، نووية إلىتغيير بنيتھا من ممتدة  إلىاألخيرة  األربعةتسارع التحضر في العقود أدى  إذللتفكك 
في التعلم والتعاطي مع معطيات التكنولوجيا الحديثة،  األجيالما ترافق ذلك مع تباين  إذاوخاصة 

ختالف في أنماط المعيشة بين المدن والقرى إجتماعية أخرى كاإلمن تفاصيل  مراألوال يخلو 
ترتب عليھما من تفاوت القيم االجتماعية ونسبيتھا بين الريفي والمدني، مما أفرز تحديات  وما
الوظائف  إلىجتماعية في مقابل تأخر الزواج،والنظرة اإلكالزواج المبكر  إضافيةجتماعية إ

 إلىالجامعة بعد عقد ونيف من تعرضه  إلى يلج الطالبو. مقبوليتھا أو رفضھامن حيث والمھن 
جتماعية التي مازالت التيارات الفكرية والثقافية واإل مختلف إلىالبيئة الذاتية، ويستمر تعرضه 

 إلى المحاضرةتكون شخصيته، غير أن التعرض ھنا مجاله أرحب وميدانه أقوى، فمن قاعة 
الجامعي ھو امتداد مھم في حياة  فالمجتمعمتعددي البيئات واالنتماءات، أنشطة شتى وأصدقاء 
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 )المحدودة( شخصيتهأنه يعد بداية المفترق الحقيقي بين  إال) امتداد(الطالب، وعلى الرغم من أنه 
  .تساع بعد دخولھا قبل الجامعة وأفقه الذي بدأ باإل

ن العوامل التي صورة عامة، فإى الطالب والطالبة بكان الحديث السابق يصدق عل وإذا
ينبغي أن توضح وتجلى أكثر، وتدرس بصورة أعمق تتدخل في تكوين الذات للطالب التربوي 

ف عنه من مواطن مما يساھم في تحسين بناء شخصيته ورفع سوية الذات لديه فيما يمكن الكش
  .ھا السلب واإليجاب في

ستقبل مباشرة مع شؤون التربية والتوجيه، المي كلية العلوم التربوية سيتعامل في فالطالب ف
ن إجراء ھو معلم المستقبل وتربوي الغد، وإولذا يستحق األمر إيالءه بعناية بحثية خاصة ف

الدراسات على ذاته ھو جزء من تطوير ھذه الذات وتعھدھا بالتھذيب والتثقيف ألجلھا وألجل من 
شكلة الدراسة في الكشف عن العالقة بين ومن ھنا تمثلت م. ستتعامل معه من ذوات ناشئة أخرى 

  .الجامعة األردنية كلية العلوم التربوية في نمط التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى طلبة
  

  أسئلة الدراسة

ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط التنشئة األسرية التي يتبعھا األب كما يقيسھا  .١
كما يقيسھا مقياس مفھوم الذات كعالمة كلية بأبعادھا مقياس التنشئة األسرية، ومفھوم الذات 

  الفرعية لدى الذكور واإلناث من طلبة الجامعة األردنية؟

ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط التنشئة األسرية التي تتبعھا األم كما يقيسھا  .٢
ة كلية مقياس التنشئة األسرية، ومفھوم الذات كما يقيسه مقياس مفھوم الذات كعالم

 ية ؟وبأبعادھا الفرعية لدى الذكور واإلناث من طلبة الجامعة األردن
  

  أھداف الدراسة

العالقة بين التنشئة األسرية و مفھوم الذات لدى طلبة كلية تھدف الدراسة التعرف إلى 
  .النوع االجتماعي: ، باإلضافة إلى دراسة أثر متغير العلوم التربوية في الجامعة األردنية

  
  ة الدراسةأھمي

إذا ما أمعن النظر في مشكلة الدراسة، نجد أنھا تقودنا إلى مرحلة ھامة من شخصية الفرد، 
ستقالل في حياتھم وحرية التعبير عن ية، إذ ينزع فيھا األبناء نحو اإلأال وھي المرحلة الجامع

ر مقبولة من ات التي قد تكون مقبولة أو غييمشاعرھم وتأكيد ذواتھم من خالل شتى أنماط السلوك
، لذا فإن ما كان من أمر ھذه التصرفات )أقرانھم وأولياء أمورھم(وجھة نظر أطراف مجتمعھم 

والمسلكيات ما كان إال بعد أن تمخض عن أساليب الرعاية والمتابعة والتنشئة من قبل والديھم، 
ؤالء األبناء في سعي ھالمھمة في ھذه المرحلة العمرية  –أي التنشئة  –والتي تتجلى مظاھرھا 

إليجاد المفھوم اإليجابي لذواتھم وإلمكاناتھم الحقيقية التي تشكل الطاقة الموجھة نحو نشاطاتھم 
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واألمھات توجيھھا واستثمارھا بكل ما ھو خير ونافع في شتى  اآلباءھذا إذا ما أحسن . المختلفة
  .مجاالت الحياة

المحاور الفاعلة المؤثرة في  إلىرف وتنبع األھمية العلمية لھذه الدراسة من محاولة التع
جتماعية إتشكيل مفھوم الذات لدى الطالب الجامعي، وھي تتعدد ما بين محاور أخالقية و

وشخصية وجسمية، فالذات تسيرھا وتشكلھا البيئة المحيطة، وھي أن تركت لتوجيھات عشوائية 
رست دراسة ھادفة عتباطية يصعب التعامل معھا وأما إن ھي دإتشكلت ھي األخرى بصورة 

واستخدم في تشكيلھا طرق علمية، تجسدت في قالب أكثر انتظاما، مما يسھل على صاحب ھذه 

  .ومن ثم يسھل على المتعايشين معه التواصل مع شخصيته ًالالذات فھمھا أو

وأھمية دراسة الذات على صلة وطيدة بمعرفة مدى اتصالھا وتأثرھا بمتغيرات منھا نمط 
جتماعي، ومدى تباين لنوع اإلة التي يتبعھا الولدان، ومفھوم الذات كما يؤثر فيه االتنشئة األسري

  .جتماعيةالذكر واألنثى مع نمط التنشئة اإلالتفاعل لكل من 

فتبين التأثيرات السابقة ينبني عليه التعرف إلى ما يشكل الذات، ومن ثم ينطلق منه في 
ً مھماك تشكل ھذه الدراسة مسركذل. معالجة مالمح القصور ومواطن الضعف فيھا للعاملين  حا

في حقل العلوم التربوية والنفسية من ساسة ومخططين؛ لما توفره من بيانات مفيدة لھم، من 
خالل مساعدتھم في وضع البرامج اإلرشادية والتعليمية الموجھة نحو األساليب المفيدة في مجال 

  .التنشئة والتوصية على الصعيدين األسري والجامعي
  

  مصطلحات الدراسة

جتماعية والنفسية التي يكونھا الوالدان مجموعة األساليب اإل :نمط التنشئة األسرية
كما ) ١٨ص  ٢٠٠٤النسور، (ئھم في مختلف المواقف الحياتية ناويمارسانھا في تعاملھم مع أب

درجة  فقرة وتعكسھا) ٥٦(يدركھا الطلبة في استجابتھم لمقياس التنشئة األسرية ويتكون من 
  . الطلبة على ھذا المقياس

نفسه من خالل نظرته الى ويقصد به الفكرة الكلية التي يكونھا الفرد عن  :مفھوم الذات
). ٢٥٢ص  ١٩٨٥الزيات، (ت لھذه القدرا اآلخريناناته المختلفة وتقييمه لنظرة مكقدراته وإ
الفرعية ھوم الذات وبالدرجة بدرجة الطالب الكلية على مقياس مفجرائيا في ھذه الدراسة ويقاس إ

   .بعاد الخمسة للمقياسعلى كل بعد من األ

 الطالب المنتظم في الدراسة في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية :الطالب الجامعي
  .٢٠٠٩/  ٢٠٠٨للعام الجامعي 
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  حدود الدراسة

ربوية في العام الجامعي تتحدد ھذه الدراسة بعينتھا، إذ اقتصرت على طلبة كلية العلوم الت
  .، كما تتحدد بأدواتھا وما تحقق لھذه األدوات من صدق وثبات٢٠٠٨/٢٠٠٩

  
  الدراسات السابقة

يعد مجال السيكولوجيا الشخصية من أھم المجاالت في ميدان العلوم التربوية، ولعل أكثر 
وفيما يأتي عرض . المفاھيم مكانةً في ھذا المجال ھو موضوع التنشئة األسرية، ومفھوم الذات

  .ألھم الدراسات التي تناولت العالقة بينھما

بدراسة كان الغرض األساسي منھا اختبار العالقة بين  (Himes, 1980)فقد قام ھمز 
أظھرت النتائج و. البيئة األسرية، والروابط بين الطفل، والوالدين، ومفھوم الذات عند المراھقين

ي من ضعف في بنائھا سلوك طائش ومتھور، تعان أن العائالت التي تضم مراھقين ذوي
ً من عدم استقرار اإل جتماعي، في حين أن العائالت التي تضم مراھقين إجتماعي، وتعاني أيضا

جتماعية إجتماعي، ويسود بينھا عالقات وخصائص سلوكاً طائشاً تتمتع بالتماسك اإلال يظھرون 
ت بين البيئة األسرية والروابط بين الطفل إيجابية، وكذلك وجدت اختالفات واضحة في العالقا

والوالدين، ومفھوم الذات عند المراھقين، إذ إن المراھقين الذين ينتمون إلى أسر مسيطرة اختلفوا 
عن باقي ) جتماعي، والعائلي، والشخصيالجسمي، والمعنوي، واإل(وم الذات في كل جوانب مفھ

  .المجموعات بشكل واضح

 ستقاللالعالقة بين أسلوبي اإلدراسة ھدفت إلى استقصاء ب (Man, 1981)وقام مان 
واألمھات في التنشئة، وأثر ذلك على تقدير الذات عند  األباءالذي يمارسه ) التحكم(والضبط 

أظھرت نتائج الدراسة أن األفراد الذين عاشوا في عائالت تتبع . الشباب الراشدين من الجنسين
ً من قبول الذات عند مقارنتھم مع أسلوب الضبط والتحكم في التنشئة، أ ظھروا مستوى متدنيا

ھرت الدراسة عالقةً قويةً أولئك الشباب الذين نالوا قسطاً كبيراً من االستقاللية أثناء تربيتھم، وأظ
ستقالل في التنشئة، والبحث عن الذات، وظھور تقدير الذات اإليجابي، كما أظھرت بين اإل

  .لة إحصائية تعزى لمتغير الجنسالدراسة عدم وجود فروق ذات دال

فكان الھدف منھا استقراء العالقة بين  (Hattie, 1984)أما الدراسة التي قام بھا ھاتي 
على مھمة جتماعية لھا آثار وقد تم التوصل إلى أن الحالة اإل البيئة البيتية ومفھوم الذات،

رض الذات؛ فثقة الفرد بنفسه الخصائص النفسية للعائلة، وتلك الخصائص النفسية لھا أثر على ع
  .ومفھوم الذات عن قدراته الجسدية تتأثر بشدة بالمناخ العائلي السائد بين أفراد األسرة

دراسةً لمفھوم الذات لدى  (Litovsky & Desek, 1985)وأجرى ليتوفسكي ودسك 
نة مكونة المراھقين من حيث عالقته بإدراك المراھقين للممارسات الوالدية في التنشئة لدى عي

فأظھرت النتائج وجود ارتباط . طالبةً وطالبةً من الصفوف السابع، والثامن، والتاسع) ١٣٠(من 
موجب بين بُعد التقبل ومتغيرات مفھوم الذات، فالمراھقون ذوي تقدير الذات المرتفع أدركوا بأن 
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ائج تشير إلى أن والديھم أكثر تقبالً لھم من المراھقين ذوي تقدير الذات المنخفض، وھذه النت
جو أسري يتصف بالتقبل، وتوفير الفرص  يالتطور األفضل لمفھوم الذات لدى الفرد يتم ف

  .الالزمة لتعلم الكفاءة واالستقالل

لذات وبعض إلى بحث العالقة بين تقدير ا) ١٩٨٩(وھدفت الدراسة التي قام بھا كفافي 
ً سلبياً، وھي التنشئة الوالدية كما جتماعية التي يمكن أن ترتبط بالمتغيرات النفسية واإل ھا ارتباطا

وقد دلت النتائج على أن التنشئة الوالدية كما يدركھا . يدركھا األبناء، والشعور باألمن النفسي
األبناء، تؤثر في درجة تقديرھم لذواتھم، وأن ھذا التغيير يتم عبر متغير األمن النفسي، بمعنى أن 

إلى شعور األبناء باألمن، وھذا يساعد في بناء تقدير مرتفع  التنشئة الوالدية الصحيحة تؤدي
فأساليب التنشئة الخاطئة ال تجعل الطفل يشعر باألمن النفسي، وبالتالي . للذات، والعكس صحيح

 ً   .ال يستطيع أن يكون تقديره لذاته مرتفعا

اليب بدراسة كان الغرض األساسي منھا الكشف عن العالقة بين أس) ١٩٨٩(وقامت جبالي 
التنشئة االجتماعية التي يستخدمھا األباء واألمھات في تربية أبنائھم ومفھوم الذات عند ھؤالء 

طالباً وطالبةً من طلبة الصف الثاني اإلعدادي في إربد، ) ٤٦٨(تكونت عينة الدراسة من . األبناء
الجتماعية ارتباطاً يرتبط أسلوب التنشئة ا: ومن أبرز النتائج التي توصلت إليھا الدراسة ما يأتي

ذا داللة إحصائية بمفھوم الذات عند الطلبة، وأن الطلبة الذين تربوا في جو ديمقراطي يتفوقون 
في مفھوم الذات على زمالئھم الذين تربوا في جو متسلط، وأن مفھوم الذات عند الطلبة الذين 

النبذ، ومفھوم الذات عند تربوا في جو من التقبل أعلى منه عند أقرانھم الذين تربوا في جو من 
الطلبة الذين تربوا في جو من الحماية أعلى مما ھو عند أقرانھم الذين تربوا في جو من اإلھمال، 

  .كما أن الذكور ال يختلفون عن اإلناث فيما يتعلق بمفھوم الذات عند كليھما

ألسرية لمعرفة أثر متغيرات نمط التنشئة ا) ١٩٨٩(وفي دراسة أخرى قامت بھا العارضة 
) ٤١٧(اشتملت عينة الدراسة على . والتفاعل بين المعلم والطالب على مفھوم الذات عند الطلبة

ً وطالبةً من طلبة الصف السادس االبتدائي في مدينة عّمان وقد أظھرت النتائج وجود أثر . طالبا
لدين للتنشئة األسرية على مفھوم الذات، لصالح المجموعة التي يتصف أسلوب معاملة الوا

ألفرادھا بالحب والدفء والتسامح، كما أظھرت النتائج وجود أثر لمتغير الجنس على مفھوم 
الثقة بالنفس، والنشاط، والعدوانية، وكانت : الذات في حالة ثالث من الدرجات الفرعية ھي

  .لصالح الذكور في بُعد الثقة بالنفس والنشاط، ولصالح اإلناث في بُعد العدوانية

جتماعية، وكل لى معرفة العالقة بين التنشئة اإلبدراسة ھدفت إ) ١٩٩١(شك وقد قامت ك
ً وطالبةً في ) ٦٤٠(شملت عينة الدراسة . من تقدير الذات ومركز الضبط عند المراھقين طالبا

المرحلة الثانوية في مدارس منطقة عّمان، ودلت نتائج ھذه الدراسة على أن الممارسات الوالدية 
ً مع تقدير الذات عند  المتمثلة بالتقبل ً إيجابيا ً ارتبطت ارتباطا لكل من األب واألم ولكليھما معا

ً مع تقدير  األبناء، وأن الممارسات الوالدية المتمثلة بعدم التقبل والنبذ والتحكم قد ارتبطت سلبيا
  .الذات لدى األبناء
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سرية لكشف عن العالقة بين نمط التنشئة األادراسة ھدفت ) ١٩٩٣(وأجرت الشلبي 
رتباطية دالة إومفھوم الذات لدى طلبة جامعة اليرموك، وأظھرت النتائج وجود عالقة خطية 

: عية والتي تشملإحصائيا بين نمط التنشئة األسرية لدى األب ومفھوم الذات الكلي وأبعاده الفر
مي ، والبعد األكاديالجسمية ، والخصائصوالشخصية جتماعية،واإل ،لعائليةاأبعاد العالقات 

، وكذلك عدم وجود عالقة خطية ر واإلناث من طلبة جامعة اليرموك، لدى الذكوالقيواألخ
رتباطية دالة إحصائيا بين نمط التنشئة األسرية لدى األم ومفھوم الذات الكلي وأبعاده الفرعية إ

  .لدى الذكور من طلبة الجامعة 

مفھوم و الديةالوالتنشئة فقد ھدف في دراسته إلى الكشف عن أثر ) ٢٠٠٣(أما المدانات 
الصف التاسع في محافظة الكرك، كما أظھرت  ذغتراب لدى تالميالذات األكاديمي على اإل

لكل من المتغيرات ) ٠.٠٥=  α(النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية على مستوى الداللة 
راطية، ومفھوم نمط تنشئة األب، وكانت لصالح التالميذ ذوي نمط التنشئة غير الديمق: المستقلة

الذات األكاديمي وكانت الفروق لصالح التالميذ ذوي مفھوم الذات المنخفض، كما أشارت النتائج 
للتفاعل الثنائي بين نمط تنشئة ) ٠.٠٥=  α(إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لة إحصائية عند مستوى األم ومفھوم الذات األكاديمي، بينما لم تظھر النتائج وجود أثر ذو دال
  .للتفاعالت األخرى) ٠.٠٥=  α(الداللة 

من  األسريةمعرفة شكل العالقة ما بين نمط التنشئة  إلى) ٢٠٠٤(وھدفت دراسة النسور 
. في مديرية عمانجھة ومفھوم الذات وتوكيدھا من جھة أخرى لدى طالبات الصف العاشر 

مط الديمقراطي للتنشئة ومفھوم الذات في البعد ارتباط بين الن عالقةوأظھرت النتائج أن ھناك 
الفكري والمدرسي، وبعد الرضا والسعادة لمفھوم الذات، وكذلك وجود عالقة بين النمط التسلطي 

وتوكيد  األسريةط الديمقراطي للتنشئة نموھنالك عالقة بين ال. للتنشئة وبعد السلوك لمفھوم الذات 
والتلقائية وتجنب المواجھة في مكان  العامةدلة والمناقشة الذات في المعامالت التجارية والمجا

  .عام

في تقدير  األسريةمعرفة أثر نمط التنشئة  إلىدراسة ھدفت ) ٢٠٠٦(وأجرى العطوي 
عدم وجود أثر لنمط تنشئة  الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك، وأظھرت النتائج

متسلط، (ات، ووجود أثر لنمط تنشئة األم ر الذفي تقدي) سلط، ديمقراطي، مھملمت(األب 
 واألموجود أثر لنمط تنشئة األب  ذلكوك .في تقدير الذات لدى الطلبة) ديمقراطي، مھمل

  .اإلناثجتماعي، لصالح الذكور مقابل المتسلطة تبعا لتغير النوع اإل

 معرفة أثر الممارسات الوالدية وبعض إلىدراسة ھدفت ) ٢٠٠٧(وأجرت الحوسني 
المتغيرات الديمغرافية المتعلقة بالوالدين على مفھوم الذات وتوكيدھا لدى طالبات ما بعد التعليم 

وجود عالقة عكسية بين نمط المعاملة التسلطي : وأظھرت النتائج. األساسي في سلطنة عمان
ت، الذا ومفھوملألب ومفھوم الذات، ووجود عالقة طردية بين نمط المعاملة الديمقراطية لألب 

 إلى أشارتعلى مفھوم الذات، كما ) قراطيةالتسلطية أو الديم(وعدم وجود أثر لنط معاملة األم 
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وكذلك . ب الديمقراطية وتوكيد الذاتنمط معاملة األم ونمط معاملة األ وجود عالقة طردية بين
          .  ووجود عالقة عكسية بين نمط معاملة األب واألم التسلطية وتوكيد الذات

  
  طريقة واإلجراءاتال

  منھج الدراسة

  .من خالل متغيراتھا المستخدمة رتباطيةإتعد ھذه الدراسة دراسةً وصفيةً 

  مجتمع الدراسة

تكّون مجتمع الدراسة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية، المسجلين للفصل 

  .وطالبة ًطالبا )٢٤١٠(، البالغ عددھم ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  عينة الدراسة

ً وطالبةً،) ٢٥٠(تكّونت عينة الدراسة من  ً من الذكور، أي بنسبة ) ٩٣( منھم طالبا طالبا
من عينة ) ٪٦٢.٨(طالبةً من اإلناث، أي ما نسبته ) ١٥٧(من عينة الدراسة، و) ٪٣٧.٢(

  .بالطريقة العشوائية البسيطة االدراسة، تم اختيارھ

  أداة الدراسة

ة العالقة بين نمط التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى طلبة كلية العلوم التربوية في لمعرف
  :ستخدم الباحثان األدوات اآلتيةاالجامعة األردنية، 

  مقياس التنشئة األسرية: أوالً 

  ). ١٩٩٣(ستخدم الباحثان مقياس التنشئة األسرية الواردة في دراسة الشلبي ا

طبيعة العالقة باألب، والثاني عن طبيعة العالقة باألم، وتم ويقسم إلى قسمين، األول عن 
كل فقرة التدرج  قرةً لكل قسم، وتأخذ اإلجابات عنف) ٢٨(بناؤه على شكل مقياس، ويتكون من 

) ً على ) ١، ٢، ٣، ٤(ألوزان ولغايات التحليل اإلحصائي، أعطيت ا). دائماً، غالباً، أحياناً، إطالقا
  .د العينة على الفقرات المتضمنة في مقياس الدراسةالتوالي إلستجابات أفرا

بعرضه على مجموعة من المحكمين البالغ عددھم  من صدق محتوى المقياسوتم التحقق 
للنظر في مناسبة األداة من حيث وضوح الفقرات والصياغة اللغوية، وانتماء الفقرة للبُعد ) ١٠(

بات األداة، تم استخدام طريقة تأكد من ثولل. في ضوء ملحوظاتھم أجريت التعديالت المناسبة
طالبة، ثم أعيد ) ٣٠(ستطالعية، تكونت من اختبار، إذ طبق على عينة ختبار وإعادة اإلاإل

، وھو معامل مناسب ألغراض )٠.٨٦(تطبيقه بعد أسبوعين، وتم حساب معامل الثبات، إذ بلغ 
  .الدراسة
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  مقياس مفھوم الذات: ثانياً 

وات الذ: سي لمفھوم الذات، الذي يتكون من خمسة أبعاد فرعية، وھيتم استخدام مقياس تن
فقرة تقيس ) ١٠٠(جتماعية، واألسرية، والجسمية، كما يتكون من الشخصية، واألخالقية، واإل

وقام الباحثان باستخراج دالالت الصدق من خالل عرض األداة على . األبعاد الخمس السابقة
تخصصين من الجامعات األردنية، وأقروا بصالحية األداة، عشرة من أعضاء ھيئة التدريس الم
  .ومن خالل مالحظاتھم أصبحت األداة

كل فقرة  ى خمسة محاور، وتأخذ اإلجابات عنفقرةً موزعةً عل) ٥٠(من  المقياس تكون
ولغايات التحليل اإلحصائي، ). بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، ال تنطبق(التدرج 

، ٧، ٥(أما الفقرات السلبية وھي ذات األرقام . على التوالي) ، صفر١، ٢، ٣(زان أعطيت األو
٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٣، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ٨ ،
  .على التوالي) ، صفر٣، ٢، ١(فتأخذ األوزان ) ٥٠، ٤٩

) ٣٠(خارج عينة الدراسة على عينة استطالعية من  ھاوللتحقق من ثبات األداة، تم تطبيق
ً وطالبةً، وتم حساب معامل الثبات عن طريق االختبار وإعادة االختيار، وبفارق أسبوعين  طالبا

  .مما يعد مالئماً ألغراض الدراسة) ٠.٨٢(لتطبيقين األول والثاني، وبلغ بين ا

ت ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي بين فقرات المقياسين، وبلغت لفقرات تم استخراج معامال
، وعلى المقياس المتعلق )٠.٧٧(مقياس التنشئة األسرية بقسميه المتعلق باألب، والمتعلق باألم 

، مما يشير )٠.٨١(، وبين فقرات مقياس السلوكيات )٠.٧١(، والمتعلق باألم )٠.٧١(باألب 
  .االتساق بين فقرات المقاييسلوجود درجة مرتفعة من 

  
  متغيرات الدراسة

  .النوع االجتماعي :المتغيرات المستقلة -

الذات األخالقية، والذات : مفھوم الذات، الذي يتكون من األبعاد اآلتية :المتغير التابع -
  .االجتماعية، والذات الشخصية، والذات األسرية، والذات الجسمية

  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة

م استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لمتغيرات الدراسة وتساؤالتھا، حيث تم استخدام ت
التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وكذلك تم استخدام 

ولمعرفة مدى االتساق الداخلي بين فقرات المقاييس، تم استخدام . معامل ارتباط بيرسون
  .ألفا كرونباخ معامالت
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  نتائج الدراسة

  اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة  :أوالً 

ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط التنشئة األسرية التي يتبعھا األب كما يقيسھا  .١
مقياس التنشئة األسرية، ومفھوم الذات كما يقيسھا مقياس مفھوم الذات كعالمة كلية بأبعادھا 

  ر واإلناث من طلبة الجامعة األردنية؟الفرعية لدى الذكو

ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط التنشئة األسرية التي تتبعھا األم كما يقيسھا  .٢
مقياس التنشئة األسرية، ومفھوم الذات كما يقيسه مقياس مفھوم الذات كعالمة كلية 

  ة؟وبأبعادھا الفرعية لدى الذكور واإلناث من طلبة الجامعة األردني

  .تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألدوات الدراسة

  األب –التنشئة األسرية  .١

دول  ابية واإل): ١(ج طات الحس ى المتوس ة عل ة الدراس راد عين ات أف ة إلجاب ات المعياري نحراف
  .األب/ فقرات مقياس التنشئة األسرية

  الفقـرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعيا

األھمية 
  النسبية

يستشيرني في األمور التي تخصني قبل أن يتخذ   .١
  .قراراً بشأنھا

٩ ٠.٧٨ ٣.٤٨ 

 ١٨ ٠.٩٠ ٣.١٩  .أتبادل الرأي في شؤون األسرة معه  .٢
 ٢٤ ٠.٩٧ ٢.٩٢  .عودني أن أصارحه بالمشكالت التي أواجھھا  .٣
 ٢٠ ٠.٩٢ ٣.١٦  .يشعرني أنه صديق لي  .٤
أخطائي قبل توجيه اللوم  عودني على مناقشة  .٥

  .والعقوبة لي
٢٣ ٠.٩٨ ٢.٩٦ 

يشركني معه في تحديد مقدار ما يلزمني من   .٦
  .مصروف

٢١ ١.٠٦ ٣.١٣ 

يوافق أن أقضي جانباً من وقتي في ممارسة  .٧
  .ھواياتي الخاصة

١٩ ١.٠١ ٣.١٧ 

 ١٢ ٠.٧٧ ٣.٣٦  .يتحدث إلّي بكلمات ملؤھا المحبة  .٨
 ١٧ ٠.٩٤ ٣.٢٢  .دما أُحدثه عن طموحاتييصغي لي باھتمام عن  .٩
 ١٦ ٠.٩٥ ٣.٢٤  .يستحسن تصرفاتي ويذكرھا أمام اآلخرين  .١٠
 ٣ ٠.٧٢ ٣.٧١  .يقلق على صحتي عندما أمرض  .١١
 ٥ ٠.٧٥ ٣.٥٦  .يقّدر األعمال الناجحة التي أقوم بھا  .١٢
 ١٥ ٠.٩٤ ٣.٢٩  .يسعد عندما أرافقه لزيارة األقارب  .١٣



 ......"العالقة بين التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١(رقم تابع جدول ... 

  الفقـرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
  النسبية

 ٢٦ ١.٠١ ٢.٧١  .يلتمس لي األعذار عندما يبدر مني خطأ ما  .١٤
يؤكد ضرورة تأمين مستقبل كل من الولد   .١٥

  .والبنت
١ ٠.٦٦ ٣.٧٦ 

عند حدوث خالف بيني وبين إخوتي يحاول   .١٦
  .إنصاف الجميع

١٠ ٠.٧٤ ٣.٤٥ 

 ١٣ ٠.٩٧ ٣.٣٣  .أشعر أنني وإخوتي لنا المكانة نفسھا عنده  .١٧
 ٤ ٠.٨١ ٣.٦٢  .يؤمن بالمساواة بين الذكور واإلناث  .١٨
يرى أن كل فرد في األسرة مسؤول عن   .١٩

  .تصرفاته
١١ ٠.٩٨ ٣.٤٢ 

يؤكد دائماً على التعاون والتضامن بين اإلخوة  .٢٠
  .واألخوات

٢ ٠.٦٧ ٣.٧٤ 

 ٦ ٠.٨٩ ٣.٥٦  .ن للبنت الحق في التعليم مثل حق الولديؤكد أ  .٢١
 ٧ ٠.٧١ ٣.٥٤  .يشجعني على اتخاذ قراراتي بنفسي  .٢٢
أقوم بشراء ما يلزمني من مالبس وكتب دون   .٢٣

  .مساعدة منه
٢٢ ١.٢٧ ٣.٠١ 

 ١٤ ٠.٩٥ ٣.٣١  .يؤكد على اختيار أصدقائي بنفسي  .٢٤
ن أحضر الحفالت التي يقيمھا زمالئي دو  .٢٥

  .استئذان منه
٢٨ ١.٠٧ ١.٧٣ 

أعالج ما يواجھني من صعوبات دون مساعدة   .٢٦
  .منه

٢٥ ٠.٩٧ ٢.٩٠ 

 ٨ ٠.٧٨ ٣.٥٠  .يشجعني على تكوين آراء خاصة بي  .٢٧
 ٢٧ ١.٢٠ ٢.٢٣  .يشجعني على العمل لكسب مصروفي الخاص  .٢٨

 ---  ٠.٤٧ ٣.٢٢  الكلــي

تنشئة األسرية المتعلقة باألب كانت إيجابيةً، بأن نمط ال) ١(يالحظ من بيانات الجدول رقم 
، وھو )٣.٢٢(حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على مقياس نمط التنشئة األسرية المتعلق باألب 

وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ بأن أعلى ). ٣(أعلى من متوسط المقياس االفتراضي 
، بمتوسط )٢٠(، ثم الفقرة رقم )٣.٧٦(بمتوسط إجابات ) ١٥(المتوسطات كانت على الفقرة رقم 

، )١.٧٣(، بمتوسط إجابات )٢٥(أما أدنى المتوسطات فكانت على الفقرة رقم ). ٣.٧٤(إجابات 
  ).٢.٢٣(، بمتوسط إجابات )٢٨(ثم الفقرة رقم 



  ٣٢٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال العساف، وراكان الكايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األم –التنشئة األسرية . ٢

دول  ابية و): ٢(ج طات الحس اتالمتوس ة  اإلنحراف راد عين ات أف ة إلجاب ى المعياري ة عل الدراس
  .األم/ فقرات مقياس التنشئة األسرية

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األھمية 
 النسبية

تستشيرني في األمور التي تخصني قبل أن تتخذ   .١
  .قراراً بشأنھا

١٠ ٠.٩٦ ٣.٣٤ 

 ٧ ٠.٨٩ ٣.٤٥  .أتبادل الرأي في شؤون األسرة معھا  .٢
 ٢٣ ٠.٩٧ ٢.٩١  .ا بالمشكالت التي أواجھھاعودتني أن أصارحھ  .٣
 ١٧ ١.٠٣ ٣.١٢  .تشعرني أنھا صديقة لي  .٤
عودتني على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم   .٥

  .والعقوبة لي
٢١ ٠.٩٩ ٣.٠٦ 

تشركني معھا في تحديد مقدار ما يلزمني من   .٦
  .مصروف

١٨ ١.٠٩ ٣.١١ 

ھواياتي توافق أن أقضي جانباً من وقتي في ممارسة  .٧
  .الخاصة

٢٠ ١.٠٣ ٣.٠٨ 

 ٩ ٠.٨١ ٣.٣٩  .تتحدث إلّي بكلمات ملؤھا المحبة  .٨
 ٣ ٠.٦٦ ٣.٦٢  .تصغي لي باھتمام عندما أُحدثھا عن طموحاتي  .٩
 ١١ ٠.٧٧ ٣.٣٣  .تستحسن تصرفاتي وتذكرھا أمام اآلخرين  .١٠
 ٥ ٠.٧٨ ٣.٦٠  .تقلق على صحتي عندما أمرض  .١١
 ٦ ٠.٨٦ ٣.٥٠  .جحة التي أقوم بھاتقّدر األعمال النا  .١٢
 ١٩ ٠.٩٨ ٣.١٠  .تسعد عندما أرافقھا لزيارة األقارب  .١٣
 ٢٥ ٠.٨٩ ٢.٨٠  .تلتمس لي األعذار عندما يبدر مني خطأ ما  .١٤
 ١ ٠.٦٦ ٣.٧٦  .تؤكد ضرورة تأمين مستقبل كل من الولد والبنت  .١٥
عند حدوث خالف بيني وبين إخوتي تحاول إنصاف   .١٦

  .الجميع
٢٢ ٠.٩٠ ٢.٩٨ 

 ١٤ ٠.٨٤ ٣.٢١  .أشعر أنني وإخوتي لنا المكانة نفسھا عندھا  .١٧
 ١٢ ١.٠١ ٣.٢٨  .تؤمن بالمساواة بين الذكور واإلناث  .١٨
 ١٦ ٠.٩٧ ٣.١٤  .ترى أن كل فرد في األسرة مسؤول عن تصرفاته  .١٩
تؤكد دائماً على التعاون والتضامن بين اإلخوة  .٢٠

  .واألخوات
٤ ٠.٧٠ ٣.٦٢ 

 ٢ ٠.٨٠ ٣.٦٨  .تؤكد أن للبنت الحق في التعليم مثل حق الولد  .٢١
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٢(تابع جدول رقم ... 

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األھمية 
 النسبية

 ٨ ٠.٨٢ ٣.٤٢  .تشجعني على اتخاذ قراراتي بنفسي  .٢٢
أقوم بشراء ما يلزمني من مالبس وكتب دون مساعدة   .٢٣

  .امنھ
٢٤ ١.١٧ ٢.٨٧ 

 ١٥ ٠.٩٥ ٣.١٦  .تؤكد على اختيار أصدقائي بنفسي  .٢٤
أحضر الحفالت التي يقيمھا زمالئي دون استئذان   .٢٥

  .منھا
٢٨ ١.٢٢ ٢.١٣ 

 ٢٦ ١.٠٤ ٢.٦٨  .أعالج ما يواجھني من صعوبات دون مساعدة منھا  .٢٦
 ١٣ ٠.٩١ ٣.٢٤  .تشجعني على تكوين آراء خاصة بي  .٢٧
 ٢٧ ١.٢٠ ٢.٣٣  .على العمل لكسب مصروفي الخاصتشجعني   .٢٨

 ---  ٠.٤٧ ٣.٠٧  الكلــي

بأن نمط التنشئة األسرية المتعلقة باألم كانت إيجابية، ) ٢(يالحظ من بيانات الجدول رقم 
، وھو )٣.٠٧(حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على مقياس نمط التنشئة األسرية المتعلق باألم 

وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ بأن أعلى ). ٣(االفتراضي  أعلى من متوسط المقياس
، بمتوسط )٢١(، ثم الفقرة رقم )٣.٧٦(بمتوسط إجابات ) ١٥(المتوسطات كانت على الفقرة رقم 

، )٢.١٣(، بمتوسط إجابات )٢٥(أما أدنى المتوسطات، فكانت على الفقرة رقم ). ٣.٦٨(إجابات 
  ).٢.٣٣(ت ، بمتوسط إجابا)٢٨(ثم الفقرة رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على األبعاد   :ثانياً 
  :الفرعية لمقياس مفھوم الذات

  الذات األخالقية  .١

دول  ابية و: ) ٣(ج طات الحس اتالمتوس ى  اإلنحراف ة عل ة الدراس راد عين ات أف ة إلجاب المعياري
  .فقرات مقياس الذات األخالقية

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األھمية 
 النسبية

 ٣ ٠.٥٨ ٢.٠٠  .أنا شخص ملتزم بالدين  .١
 ٧ ٠.٧٩ ١.٦٨  أنا راٍض عن عالقتي با تعالى  .٢
 ١ ٠.٨٤ ٢.٤٦  .يجب أن أكثر من الذھاب إلى بيوت هللا  .٣
 ٤ ١.٧٧ ١.٧٧  .يجب أن أتجنب الكذب بعد اآلن  .٤
 ٥ ١.١٨ ١.٧٦  .تاب الناس أحياناًأغ  .٥
 ٢ ١.٠٧ ٢.٠٤  .أتراجع فوراً عن خطأي حين وقوعه  .٦



  ٣٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال العساف، وراكان الكايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األھمية 
 النسبية

 ٦ ٠.٩٤ ١.٧١  .أثور تارة وأغضب أخرى  .٧
 ٩ ١.٢٠ ١.٣٦  .ليس سھالً أن أسامح  .٨
عب ع  .٩ ن الص ي م ة ف ايير األخالقي زام بالمع ي االلت ل

  .سلوكي
٨ ١.٣٦ ١.٤٩ 

١٠.  ً  ١٠ ١.٣٥ ٠.٩٩  .أتجنب قول الصدق دائما
 ---  ٠.٤٥ ١.٧٣  الكلـي

وجود درجة فوق المتوسطة من مفھوم الذات األخالقية، ) ٣(يتضح من بيانات الجدول رقم 
لى من متوسط المقياس ، وھو أع)١.٧٣(حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على ھذا المحور 

  ).١.٥(االفتراضي 

وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ بأن أعلى درجات مفھوم الذات األخالقية كانت على 
بمتوسط ) ٦(، وفي الدرجة الثانية جاءت الفقرة رقم )٢.٤٦(، بمتوسط إجابات )٣(الفقرة رقم 

، بمتوسط إجابات بلغ )١٠(أما أدنى الدرجات، فكانت على الفقرة رقم ). ٢.٠٤(إجابات 
  ).١.٣٦(، بمتوسط إجابات )٨(، ثم الفقرة رقم )٠.٩٩(

  الذات االجتماعية  .٢

دول  ابية و): ٤(ج طات الحس اتالمتوس ة ع اإلنحراف ة الدراس راد عين ات أف ة إلجاب ى المعياري ل
  .فقرات مقياس الذات االجتماعية

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ة األھمي
 النسبية

  ٩ ١.١٠ ١.٣٧  .ليس سھالً على أي أحد أن يكون صديقاً لي  .١
دائماً أحاول أن أكون مصدر سرور للناس بدون   .٢

  .إفراط
٢ ٠.٦٩ ٢.٥٥  

  ١ ٠.٦٤ ٢.٥٨  .أنا محبوب من قبل اآلخرين من نفس الجنس  .٣
  ٨ ١.٢١ ١.٤٧  .ليس سھالً علي التكلم مع الغرباء  .٤
  ٦ ٠.٩٦ ١.٥٢  .ياع عندما أكون غير سعيدأشعر أحياناً بالض  .٥
  ٣ ٠.٨٠ ٢.٤٣  .كل واحد أعرفه أرى فيه ميزة معينة  .٦
  ٥ ٠.٨٩ ١.٨٠  .أقبل التأنيب برحابة صدر  .٧
  ١٠ ١.٠٧ ٠.٦٠  .أصدقائي ال يثقون بي  .٨
  ٤ ٠.٧٦ ٢.٤٠  .أحاول دائماً فھم وجھة النظر األخرى  .٩
  ٧ ١.١٨ ١.٤٨  .ليس سھالً ارتاح مع الناس  .١٠

 ---  ٠.٣٦ ١.٨٢  الكلــي



 ......"العالقة بين التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

وجود درجة فوق المتوسطة من مفھوم الذات ) ٤(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، وھو أعلى من متوسط )١.٨٢(االجتماعية، حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على ھذا المحور 

  ).١.٥(المقياس االفتراضي 

جتماعية كانت على الذات اإلظ بأن أعلى درجات مفھوم وعلى مستوى فقرات المقياس يالح
، بمتوسط )٢(، وفي الدرجة الثانية جاءت الفقرة رقم )٢.٥٨(، بمتوسط إجابات )٣(الفقرة رقم 

، )٠.٦٠(، بمتوسط إجابات بلغ )٨(أما أدنى الدرجات فكانت على الفقرة رقم ). ٢.٥٥(إجابات 
  ).١.٣٧(، بمتوسط إجابات )١(ثم الفقرة رقم 

  الذات الشخصية  .٣

دو ابية و): ٥(ل ج طات الحس اتالمتوس ى  اإلنحراف ة عل ة الدراس راد عين ات أف ة إلجاب المعياري
  .فقرات مقياس الذات الشخصية

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
 النسبية

  ٦ ١.٣٤ ١.٧٢  .أتصرف بدون تفكير  .١
٢.  ً   ٥ ٠.٨٦ ١.٨٦  .أؤجل عمل اليوم إلى الغد أحيانا
  ١ ٠.٧٣ ٢.٢٥  .أشعر برضا نحو نفسي  .٣
٤.  ً   ٩ ١.٣٠ ٠.٩٨  .أحتقر نفسي أحيانا
  ٣ ٠.٨٤ ٢.١٨  .أنا ھادئ الطباع وآخذ األمور ببساطة  .٥
  ١٠ ٠.٩٢ ٠.٣٦  .أنا شخص ال قيمة له  .٦
  ٧ ١.٠٥ ١.٥٨  .أنا مليء باألوجاع واآلالم  .٧
  ٢ ٠.٩٩ ٢.١٩  .يھمني الفوز في أي موقف أمر به  .٨
  ٨ ١.١٣ ١.٤٩  .ول التھرب من مشكالتيأحا  .٩
  ٤ ٠.٧٥ ١.٩٥  .أحل مشاكلي بسھولة  .١٠

 ---  ٠.٤٢ ١.٦٦  الكلــي

وجود درجة فوق المتوسطة من مفھوم الذات الشخصية، ) ٥(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، وھو أعلى من متوسط المقياس )١.٦٦(حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على ھذا المحور 

  ).١.٥(ضي االفترا

وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ بأن أعلى درجات مفھوم الذات الشخصية كانت على 
، بمتوسط )٨(، وفي الدرجة الثانية جاءت الفقرة رقم )٢.٢٥(، بمتوسط إجابات )٣(الفقرة رقم 

، )٠.٣٦(، بمتوسط إجابات بلغ )٦(أما أدنى الدرجات فكانت على الفقرة رقم ). ٢.١٩(إجابات 
  ).٠.٩٨(، بمتوسط إجابات )٤(الفقرة رقم  ثم



  ٣٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال العساف، وراكان الكايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الذات األسرية  .٤

دول  ابية و): ٦(ج طات الحس اتالمتوس ى  اإلنحراف ة عل ة الدراس راد عين ات أف ة إلجاب المعياري
  .فقرات مقياس الذات األسرية

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
 النسبية

  ٣ ٠.٧٣ ٢.٤٠  .لعائليةأنا راٍض عن عالقاتي ا  .١
  ٥.٥ ٠.٨٢ ٢.٣٤  .أنا أفھم عائلتي جيداً  .٢
٣.  ً   ٩ ١.٣٢ ١.٣٦  .أخيب ظن عائلتي دائما
  ٤ ٠.٧٣ ٢.٣٧  .والدي كما يجب) كنت أعامل(أعامل   .٤
  ٥.٥ ٠.٩٠ ٢.٣٤  .أحاول أن أتصرف بنزاھة مع عائلتي وأصحابي  .٥
  ٢ ٠.٧٧ ٢.٥٢  .تقف عائلتي إلى جانبي في أي مشكلة تواجھني  .٦
  ١ ٠.٧٦ ٢.٥٨  .أھتم جداً بعائلتي  .٧
  ٨ ١.٠٥ ١.٩٢  .أتشاجر مع أفراد عائلتي  .٨
  ٧ ٠.٨٣ ٢.١٤  .أعمل ما يطلب مني من األعمال البيتية  .٩
  ١٠ ١.٠٩ ٠.٦٤  .أشعر بأن عائلتي ال تثق بي  .١٠

 ---  ٠.٣٩ ٢.٠٦  الكلــي

وسطة من مفھوم الذات األسرية، وجود درجة فوق المت) ٦(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، وھو أعلى من متوسط المقياس )٢.٠٦(حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على ھذا المحور 

  ).١.٥(فتراضي اإل

وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ بأن أعلى درجات مفھوم الذات األسرية كانت على 
، بمتوسط )٦(جاءت الفقرة رقم ، وفي الدرجة الثانية )٢.٥٨(، بمتوسط إجابات )٧(الفقرة رقم 

، )٠.٦٤(، بمتوسط إجابات بلغ )١٠(أما أدنى الدرجات فكانت على الفقرة رقم ). ٢.٥٢(إجابات 
  ).١.٣٦(، بمتوسط إجابات )٣(ثم الفقرة رقم 

  الذات الجسمية  .٥

دول  ابية و): ٧(ج طات الحس اتالمتوس ى  اإلنحراف ة عل ة الدراس راد عين ات أف ة إلجاب المعياري
  .ات مقياس الذات الجسميةفقر

  الفقــرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
 النسبية

  ١ ٠.٥٥ ٢.٧٤  .أحاول أن أعتني بمظھري  .١
  ٢ ٠.٤٨ ٢.٦٦  .أعتني جيداً بجسمي  .٢
  ٩ ١.٢٣ ٠.٩١  .ليتني أستطيع تغيير بعض أجزاء جسمي  .٣
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  الفقــرة الرقم
توسط الم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

األھمية 
 النسبية

  ٨ ١.١٩ ١.٤٩  .ال أتقن األلعاب الرياضية أو ألعاب التسالي  .٤
  ٥ ٠.٧٧ ٢.١٦  .أنا وسيم ولي جاذبية  .٥
  ٣ ٠.٧٣ ٢.٥٣  .أنا راٍض بشكلي الحالي  .٦
  ٤ ١.٠٢ ٢.٢٠  .جسمي متوسط بين السمنة والنحافة  .٧
  ٧ ١.٠٧ ١.٧٩  .ر عند الجنس اآلخرأحب أن أكون جذاباً أكث  .٨
  ١٠ ١.١٩ ٠.٧١  .أنا شخص غير مرتب  .٩
  ٦ ٠.٩٣ ١.٩٤  .أنا لست ماھراً في األعمال اليدوية  .١٠

 ---  ٠.٣٤ ١.٩١  الكلــي

وجود درجة فوق المتوسطة من مفھوم الذات الجسمية، ) ٧(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، وھو أعلى من متوسط المقياس )١.٩١(المحور حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي على ھذا 

  ).١.٥(االفتراضي 

وعلى مستوى فقرات المقياس يالحظ بأن أعلى درجات مفھوم الذات الجسمية كانت على 
، بمتوسط )٢(، وفي الدرجة الثانية جاءت الفقرة رقم )٢.٧٤(، بمتوسط إجابات )١(الفقرة رقم 

، )٠.٧١(، بمتوسط إجابات بلغ )٩(على الفقرة رقم أما أدنى الدرجات فكانت ). ٢.٦٦(إجابات 
  ).٠.٩١(، بمتوسط إجابات )٣(ثم الفقرة رقم 

  
  اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط التنشئة األسرية التي يتبعھا  :التساؤل األول
كلية وأبعادھا الفرعية لدى الذكور األب كما يقيسھا مقياس التنشئة األسرية ومفھوم الذات كعالمة 

  واإلناث من طلبة الجامعة األردنية؟

  :لإلجابة عن ھذا التساؤل، تم استخراج معامل ارتباط بيرسون، وعلى النحو التالي

  .األب ومفھوم الذات/ معامالت ارتباط بيرسون بين نمط التنشئة األسرية): ٨(جدول 
 األب شئةنمط تن معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات
 ٠.١٠١- معامل ارتباط بيرسون األخالقية الذات

  ٠.١١٢  الداللة اإلحصائية
 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٧١- معامل ارتباط بيرسون جتماعيةاإل الذات
 ٠.٢٦١  الداللة اإلحصائية
 ٢٥٠  عدد أفراد العينة



  ٣٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال العساف، وراكان الكايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(تابع جدول رقم ... 

 األب تنشئةنمط  معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات
 ٠.٠٦٣ معامل ارتباط بيرسون الشخصية الذات

 ٠.٣٢٢  الداللة اإلحصائية
 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

 (**)٠.٢٠٣ معامل ارتباط بيرسون  األسرية الذات
 ٠.٠٠١  الداللة اإلحصائية
 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

 (*)٠.١٣٣- معامل ارتباط بيرسون  الجسمية الذات
  ٠.٠٣٥  ئيةالداللة اإلحصا
 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٠٨- معامل ارتباط بيرسون الكلي الذات مفھوم
  ٠.٩٠١  الداللة اإلحصائية
 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

  ).٠.٠١(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   **
 ).٠.٠٥(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   *

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ) ٨(رقم يتضح من بيانات الجدول 
، )٠.٠٠٨- (، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون الكلي  ونمط تنشئة األب على المستوى

التي أشارت ) ٢٠٠٧(وھو ما اتفق مع دراسة الحوسني  ).٠.٩٠١(والداللة اإلحصائية لھا 
كما يالحظ وجود عالقة  ي لألب ومفھوم الذات،لوجود عالقة عكسية بين نمط المعاملة التسلط

بين مفھوم الذات األسرية ونمط تنشئة ) ٠.٠١(إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
وكشك   ) ١٩٨٩(وجبالي ) ١٩٨٩(العارضة:كل من وھو ما اتفق كذلك مع دراسة األب،

قة طردية بين نمط التي أشارت لوجود عال) ٢٠٠٧(الحوسني و ) ١٩٨٩(وكفافي ) ١٩٩١(
كذلك وجود عالقة  ،لدى األبناء مفھوم الذاتو  واألسرة الديمقراطية لألبو اإليجابية المعاملة

بين مفھوم الذات الجسمية ونمط تنشئة ) ٠.٠٥(إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
، فال )عية، والشخصيةجتماألخالقية، واإلا(أما المحاور الثالثة األخرى لمفھوم الذات . األب

  .يوجد عالقة دالة إحصائياً بينھا وبين نمط تنشئة األب

لوجود عالقة ارتباطية دالة  التي أشارت )١٩٩٣(وھو ما اختلف عن نتيجة دراسة الشلبي 
، وربما يمكن )األخالقية، واإلجتماعية، والشخصية(إحصائيا بين نمط تنشئة األب ومفھوم الذات 

، وھذه الدراسة، وما رافق ذلك من )١٩٩٣(فترة الزمنية بين دراسة الشلبي النظر ھنا لعامل ال
فاتجاه أثر العالقة . اإلجتماعيةتطور وتغير اجتماعي أصاب جميع جوانب الحياة، ال سيما الحياة 

مثل حدوث اإليجابي فيما سبق في بُعد الذات األسرية والذات الجسمية ھنا يبدو أنه أمر طبيعي 
بحكم العالقة الدراماتيكية التي تسير نحو جوانب االھتمام من قبل األب واألم داخل ھذا التأثير 

، جتماعيةاالالمنزل، ھذا األثر اإلحصائي لم يكن على باقي المجاالت األخرى األخالقية، و



 ......"العالقة بين التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

والشخصية، وھو أمر خطير جداً في غياب دور منظومة األسرة وما حملته رياح التغير 
اإلعالمي الكبير في أن تجد لھا مكانة في ذوات ھذه المرحلة العمرية االجتماعي، والشيوع 

مؤتمر " كما جاء في توصيات  جتماعيةاالخاصةً، وھو ما أشارت إليه المؤتمرات التربوية و
تقرير المجلس الوطني لشؤون "، و٢٠٠٦عام  - الكويت–جتماعيةاالدور اآلباء في التنشئة 

  ".٢٠٠٥األسرة في األردن، 

األب ومفھوم الذات للذكور من / معامالت ارتباط بيرسون بين نمط التنشئة األسرية) : ٩(جدول 
  .أفراد عينة الدراسة

 األب تنشئة معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات
 ٠.١٨٢ معامل ارتباط بيرسون األخالقية الذات

  ٠.٠٨٠  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 ٠.١٣٩- امل ارتباط بيرسونمع   اإلجتماعية الذات
 ٠.١٨٥  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

  ٠.٠١١ معامل ارتباط بيرسون الشخصية الذات
 ٠.٩١٥  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 (**)٠.٢٩٩ معامل ارتباط بيرسون األسرية الذات
  ٠.٠٠٤  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 (**)٠.٣٣٣- معامل ارتباط بيرسون الجسمية الذات
 ٠.٠٠١  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 ٠.١٠٣ معامل ارتباط بيرسون الكلي الذات مفھوم
 ٠.٣٢٤  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

  ).٠.٠١(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   **
 ).٠.٠٥(لة إحصائية عند مستوى داللة االرتباط ذا دال  *

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ) ٩(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، )٠.١٠٣(ونمط تنشئة األب لعينة الدراسة الذكور، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

التي أشارت إلى ) ٢٠٠٦(وھو ما اتفق مع دراسة العطوي  )٠.٣٢٤(والداللة اإلحصائية لھا 
كما يالحظ وجود عالقة إيجابية  لنمط تنشئة األب في تقدير الذات لدى الطلبة، عدم وجود أثر

بين مفھوم الذات األسرية ونمط تنشئة ) ٠.٠١(ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 



  ٣٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال العساف، وراكان الكايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين ) ٠.٠١(األب، كذلك وجود عالقة سلبية ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
المتمثل لدى األب في  السلطويمفھوم الذات الجسمية ونمط تنشئة األب، وھذا برأينا نتيجة الدور 
ليه وھذا ينسجم مع ما ذھبت إ مراعاة الذات الجسمية ومتابعة الشؤون األسرية في إطارھا العام

ت تتبع أسلوب التي أظھرت أن األفراد الذين عاشوا في عائال (Man, 1981)نتيجة دراسة مان 
ً من قبول الذات عند مقارنتھم مع أولئك  الضبط والتحكم في التنشئة، أظھروا مستوى متدنيا

مفھوم أما المحاور الثالثة األخرى ل. الشباب الذين نالوا قسطاً كبيراً من االستقاللية أثناء تربيتھم 
حصائيا بينھا وبين نمط تنشئة فال يوجد عالقة دالة إ) جتماعية، والشخصيةاألخالقية، واإل(الذات 

األب، وھو ما تعانيه المجتمعات العربية ككل في تغير أنماط المتابعة الوالدية ومجاراتھم بحكم 
وتيرة العمل المتسارع والحياة، وعدم استيعابھم ما تحويه نذر العولمة اإلعالمية والثقافية من 

ھميش دور األسرة في التنشئة ت ھم فيأنماط مختلفة تحاكي رغباتھم ونزواتھم، األمر الذي يس
  ).٢٠٠٥المجلس الوطني لشؤون األسرة، (جتماعية اال

ين نمط التنشئة األسرية): ١٠(جدول  اث / معامالت ارتباط بيرسون ب ذات لإلن وم ال األب ومفھ
  .من أفراد عينة الدراسة

 األب تنشئة معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات
 (**)٠.٣١٠ باط بيرسونمعامل ارت األخالقية الذات

  ٠.٠٠٠  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 (**)٠.٢٢١ معامل ارتباط بيرسون جتماعيةاإل الذات
 ٠.٠٠٥  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.١٥٣ معامل ارتباط بيرسون الشخصية الذات
 ٠.٠٥٥  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٦٤ معامل ارتباط بيرسون األسرية الذات
 ٠.٤٢٩  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٨٠ معامل ارتباط بيرسون الجسمية الذات
 ٠.٣١٧  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٤٢ معامل ارتباط بيرسون الكلي الذات مفھوم
 ٠.٦٠٦  الداللة اإلحصائية

 ١٥٧  د أفراد العينةعد
  ).٠.٠١(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   **

 ).٠.٠٥(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   *



 ......"العالقة بين التنشئة األسرية ومفھوم الذات لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ) ١٠(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، )٠.٠٤٢(معامل ارتباط بيرسون  ونمط تنشئة األب لعينة الدراسة اإلناث، حيث بلغت قيمة

التي أشارت لوجود ) ٢٠٠٧(وھو ما اتفق مع دراسة الحوسني  )٠.٦٠٦(والداللة اإلحصائية لھا 
كما يالحظ وجود عالقة إيجابية  عالقة عكسية بين نمط المعاملة التسلطي لألب ومفھوم الذات،

جتماعية ونمط تنشئة الذات اإلبين مفھوم ) ٠.٠١(داللة ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
األب، وھذا ما يتجه نحو إطار حيز المتابعة اإليجابية التربوية من الناحية االجتماعية، وحرصھم 
على التوجيه وتحديد أمر التواصل وأنماط التفاعل مع اآلخرين، كذلك وجود عالقة إيجابية ذات 

ما األخالقية ونمط تنشئة األب، وھو  بين مفھوم الذات) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى داللة 
أما . نھيار األخالقي الذي تشھده المجتمعاتيحرص عليه كل اآلباء في ظل اإلنفتاح الواسع واإل

، فال يوجد عالقة دالة )الشخصية، واألسرية، والجسمية(المحاور الثالثة األخرى لمفھوم الذات 
  .ق مع ما تم تفسيره فيما سبقإحصائياً بينھا وبين نمط تنشئة األب، وھذا ما يتف

ھل ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط التنشئة األسرية التي يتبعھا  :التساؤل الثاني
األم كما يقيسھا مقياس التنشئة األسرية ومفھوم الذات كعالمة كلية وأبعادھا الفرعية لدى الذكور 

  واإلناث من طلبة الجامعة األردنية؟

  :اؤل، تم استخراج معامل ارتباط بيرسون، وعلى النحو التاليلإلجابة عن ھذا التس

  .األم ومفھوم الذات/ معامالت ارتباط بيرسون بين نمط التنشئة األسرية): ١١(جدول 

 األم نمط تنشئة معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات

 ٠.٠٤٩- معامل ارتباط بيرسون األخالقية الذات

  ٠.٤٤٣  الداللة اإلحصائية

 ٢٥٠  أفراد العينةعدد 

 ٠.٠٦٦- معامل ارتباط بيرسون جتماعيةاإل الذات

 ٠.٢٩٧  الداللة اإلحصائية

 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

  ٠.٠٠٢ معامل ارتباط بيرسون الشخصية الذات

 ٠.٩٧٥  الداللة اإلحصائية

 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

 (*)٠.١٥٢ معامل ارتباط بيرسون األسرية الذات

 ٠.٠١٦  إلحصائيةالداللة ا

 ٢٥٠  عدد أفراد العينة



  ٣٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال العساف، وراكان الكايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(تابع جدول رقم ... 

 األم نمط تنشئة معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات

 ٠.٠١٠- معامل ارتباط بيرسون الجسمية الذات

  ٠.٨٦٩  الداللة اإلحصائية

 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٠٨ معامل ارتباط بيرسون الكلي الذات مفھوم

 ٠.٨٩٥  اإلحصائيةالداللة 

 ٢٥٠  عدد أفراد العينة

  ).٠.٠١(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   **
 ).٠.٠٥(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   *

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ) ١١(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، والداللة اإلحصائية لھا )٠.٠٠٨(معامل ارتباط بيرسون ونمط تنشئة األم، حيث بلغت قيمة 

عدم وجود أثر لنمط التي أشارت إلى ) ٢٠٠٧(ق مع دراسة الحوسني وھو ما اتف )٠.٨٩٥(
كما يالحظ وجود عالقة إيجابية ذات . على مفھوم الذات ) أو الديمقراطيةالتسلطية ( معاملة األم 

بين مفھوم الذات األسرية ونمط تنشئة األم، وھو ما ) ٠.٠٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة 
أما المحاور األربعة . يتناسب مع الوظيفة التقليدية في تأثير األم األسري بكافة أنماط تفاعالته

فال يوجد عالقة دالة ) جتماعية، والشخصية، والجسميةاألخالقية، واإل(رى لمفھوم الذات األخ
ً بينھا وبين نمط تنشئة األ وھذا برأينا يدخل في باب التأثير الواسع لقيم الحداثة . مإحصائيا

المغايرة لتيارات المحافظة وتبدل أنماط الحياة وأدوارھا، فلم تعد األم الممارسة لكافة أنماط 
العاملة، خاصةً إذا ما أخذنا التواصل والتنشئة لدى األسرة واألبناء، ولكنھا اليوم المسؤولة و

الطويلة التي تقضيھا خارج المنزل أو حتى ساعات الدوام الطويلة التي عتبار ساعات العمل باإل
، األمر الذي يكرس أدوارھا ضمن األبعاد )عينة الدراسة(يقضيھا األبناء في مستوى الجامعة 

األسرية التقليدية، دون معرفة وتعمق في جوانب ذواتھم وكيفية تشكيلھا، وھو محط توصيات 
، وكذلك ٢٠٠٦عام  - الكويت–جتماعيةدور اآلباء في التنشئة اإل مؤتمر كافة المؤتمرات منھا

  .٢٠٠٥الوطنية لألسرة في محاورھا الثمانية الواردة في تقريرھا لعام  ستراتيجيةاإلمحاور 
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األم ومفھوم الذات للذكور من / معامالت ارتباط بيرسون بين نمط التنشئة األسرية): ١٢(جدول 
  .أفراد عينة الدراسة

 األم تنشئة معامل ارتباط بيرسون لذاتمفھوم ا
  ٠.٠٥٣ معامل ارتباط بيرسون األخالقية الذات

 ٠.٦١٢  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٤٣ معامل ارتباط بيرسون جتماعيةاإل الذات
 ٠.٦٨٢  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٤٥ معامل ارتباط بيرسون الشخصية الذات
 ٠.٦٧٠  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 (*)٠.٢٢٠ معامل ارتباط بيرسون األسرية الذات
 ٠.٠٣٤  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 ٠.١١٧- معامل ارتباط بيرسون الجسمية الذات
  ٠.٢٦٤  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

 ٠.١٣٤ مل ارتباط بيرسونمعا الكلي الذات مفھوم
 ٠.٢٠٠  الداللة اإلحصائية
 ٩٣  عدد أفراد العينة

  ).٠.٠١(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   **
 ).٠.٠٥(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   *

 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات) ١٢(يتضح من بيانات الجدول رقم 
التي أشارت إلى  )١٩٩٣(مع نتيجة دراسة الشبلي  ألم لعينة الذكور، ھو ما اتفقتونمط تنشئة ا

ً إ عدم وجود عالقة بعاده الفرعية باستثناء لدى األم ومفھوم الذات الكلي وأ رتباطية دالة إحصائيا
ية لألم، بعد العالقات األسرية الذي ارتبط ارتباطا خطيا داال إحصائيا مع نمط التنشئة األسر

ثر لنمط تنشئة األم في تقدير أشارت لوجود التي أ) ٢٠٠٦(فق مع دراسة العطوي وكذلك ما ات
كما يالحظ وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الذات لدى الطلبة،

 بين مفھوم الذات األسرية ونمط تنشئة األم، وھو األمر الذي تحرص عليه األمھات في) ٠.٠٥(
األخالقية، (رى لمفھوم الذات أما المحاور األربعة األخ. متابعة األجواء األسرية بكافة شؤونھا

م، ، فال يوجد عالقة دالة إحصائياً بينھا وبين نمط تنشئة األ)جتماعية، والشخصية، والجسميةواإل
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبتي يغعاماً، ال) ٢٢-١٨(ة الدراسة المرحلة العمرية لعين وھو ما يمكن أن يحمله بعد سمة
  .الحياة الجامعية و ذاته ضمن مؤسسة األقران تحقيق عليھا

اث من / معامالت ارتباط بيرسون بين نمط التنشئة األسرية): ١٣(جدول  األم ومفھوم الذات لإلن
  .أفراد عينة الدراسة
 األم تنشئة معامل ارتباط بيرسون مفھوم الذات

 ٠.٠٣٨- معامل ارتباط بيرسون  األخالقية الذات
  ٠.٦٤١  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٥٣ معامل ارتباط بيرسون جتماعيةاإل الذات
 ٠.٥٠٧  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٢٧- معامل ارتباط بيرسون الشخصية الذات
  ٠.٧٣٨  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٤١ باط بيرسونمعامل ارت  األسرية الذات
 ٠.٦١١  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 (*)٠.١٩٧ معامل ارتباط بيرسون الجسمية الذات
 ٠.٠١٣  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

 ٠.٠٥١ معامل ارتباط بيرسون الكلي الذات مفھوم
 ٠.٥٢٨  الداللة اإلحصائية
 ١٥٧  عدد أفراد العينة

  ).٠.٠١(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   **
 ).٠.٠٥(االرتباط ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة   *

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفھوم الذات ) ١٣(يتضح من بيانات الجدول رقم 
والداللة ، )٠.٠٥١(ونمط تنشئة األم لعينة اإلناث، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

 التي أشارت لوجود عالقة )١٩٩٣(، وھو ما لم يتفق مع دراسة الشلبي )٠.٥٢٨(اإلحصائية لھا 
ً بين نمط التنشئة األسريإخطية  بعاده ة لدى األم ومفھوم الذات الكلي وأرتباطية دالة إحصائيا

وجود أثر عدم التي أشارت إلى ) ٢٠٠٧(راسة الحوسني الفرعية لدى اإلناث، وھو ما اتفق مع د
كما يالحظ وجود عالقة إيجابية  على مفھوم الذات، ) التسلطية أو الديمقراطية( لنمط معاملة األم 

بين مفھوم الذات الجسمية ونمط تنشئة األم، وھو ) ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

مفھوم الذات  يجابية بين، التي أشارت لوجود عالقة إ)١٩٩٣(اتفقت به مع دراسة الشلبي ما 
من أن ثقة الفرد بنفسه ومفھوم الذات  (Hattie, 1984)وما أكده ھاتي الجسمية ونمط تنشئة األم،

أما المحاور األربعة  .العائلي السائد بين أفراد األسرةعن قدراته الجسدية تتأثر بشدة بالمناخ 
فال يوجد عالقة دالة ) جتماعية، والشخصية، واألسريةاألخالقية، واإل(رى لمفھوم الذات األخ

إحصائياً بينھا وبين نمط تنشئة األم، وھو ما حملته رياح الحداثة في جانبھا اإلعالمي خاصةً من 
من تأثير  )٢٠٠٨(جتماعية، وھو ما أكده علي األبوين بدور فّعال بالتنشئة اإل انسحاب دور

ممارسة األبوين  وضعف ترابطھا وعدموسائل اإلعالم المرئية في تفكيك األسرة العربية 
  .لدورھما الفعال في التنشئة االجتماعية والمتابعة

  
  التوصيات

من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بأھمية أساليب تعاملھم مع أبنائھم،  توعية اآلباء واألمھات .١
  .وأثر ذلك في تكوين شخصياتھم 

اري لك .٢ ب إجب ة كمتطل رية للطلب ئة األس اق التنش رح مس ات بط وم الجامع ة أن تق اف
  . التخصصات

ة  .٣ ل عمري ي مراح ذات ف دير ال رية وتق ئة األس ال التنش ي مج ات ف ن الدراس د م راء مزي إج
  .ومستويات تعليمية مختلفة

  
  المراجع العربية واألجنبية

 جتماعية ن أساليب الوالدين في التنشئة اإلالعالقة بي. ")١٩٨٩(. صفي محمود، جبالي
جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة". عداديومفھوم الذات عند طلبة الصف الثاني اإل

  . األردن. اربد. اليرموك

 نفعاليةت وعالقته بمستويات الطمأنينة اإلمفھوم الذا"). ١٩٨٧( .محمود عطا ،حسين". 
  .١٢٨- ١٠٣ .)٣(١٥ .مجلة العلوم االجتماعية

 رافية أثر الممارسات الوالدية وبعض المتغيرات الديمغ" .)٢٠٠٧( .بدرية سالم ،الحوسني
المتعلقة بالوالدين على مفھوم الذات وتوكيدھا لدى طالبات ما بعد التعليم األساسي في 

  . األردن. عمان. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة ."سلطنة عمان

 محاضر مؤتمر . "جتماعيةالديمقراطية وأنماط التنشئة اإل" ).١٩٨٤(. إحسانن الدمرداش
. القاھرة. ثة ومركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألھرامرابطة التربية الحدي

  .٢٠٩ص

 القاھرة .عالم الكتب. ٢ط. التوجيه واإلرشاد النفسي). ١٩٨٠( .حامد عبد السالم ،زھران.  

 عالم الكتب. ١ط. الصحة النفسية والعالج النفسي).١٩٧٨( .حامد عبد السالم ،زھران. 
  .القاھرة
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 ٢٠١١، )٢(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دراسة تحليلية  .دراسات وبحوث .علم النفس المعرفي" ).١٩٨٥( .فتحي مصطفى ،الزيات
جامعة  .كلية التربية ."لمفھوم الذات وعالقتھا بالتحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة اإلبتدائية

  .  الجمھورية العربية المصرية .المنصورة

 معيةدار المعرفة الجا. "سيكولوجية الذات والتوافق"). ١٩٨٧( .إبراھيم أحمد ،أبو زيد .
  .اإلسكندرية

 دراسة العالقة بين القلق عند األبناء وكل من االتجاھات ). "١٩٩٠(. محمد خالد ،الطحان
جامعة (مجلة كلية التربية . "جتماعي واالقتصادي لألسرةالوالدية في التنشئة والمستوى اإل

  .٣٥١-٢٩١ .)٥(٥). اإلمارات العربية المتحدة 

 دار وائل للنشر . ٣ط. ھوم الذات بين النظرية والتطبيقمف). ٢٠٠٤( .قحطان أحمد ،الظاھر
  .  عّمان .التوزيعو

 أثر التنشئة األسرية والتفاعل بين المعلم والطالب على "). ١٩٨٩(. إيمان فضل، العارضة
  .  األردن. عمان. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة". مفھوم الذات عند الطلبة

 مجلة حوليات . "جتماعية األسرية للطفل القطريالتنشئة اإل). "١٩٨٤(. فاروق، ليالعاد
  .٣١ .)٧(١٢. نسانيات والعلوم االجتماعيةكلية اإل

 مجلة . "التفاعل بين األبناء واآلباء كعامل تربوي). "١٩٨٩(. الرحمن صالح عبد، عبدهللا
  .)٩(١. كلية التربية

 دراسة متوفرة على الموقع ."اعيةجتمالعولمة والتنشئة اإل). "٢٠٠٨( .وائل فاضل ،علي .  
http. //www.elayam-dz.com/index.php. 

 عّمان. مكتبة األقصى. علم النفس العام). ١٩٨١( .محي الدين .عبد الرحمن وتوق ،عدس .   

 أثر نمط التنشئة األسرية في تقدير الذات لدى طلبة "). ٢٠٠٦( .ضيف هللا سليمان ،العطوي
. الكرك. جامعة مؤته .رسالة ماجستير غير منشورة. "نة تبوكالمرحلة الثانوية في مدي

  األردن

 عّمان .مكتبة المجتمع العربي. ١ط. مفھوم الذات). ٢٠٠٥( .صالح الدين ،العمرية  .  

 أثر أنماط التنشئة األسرية على طبيعة االنحرافات السلوكية ). "١٩٩٧(. عبدهللا، عويدات
العلوم . (مجلة دراسات. "الذكور في األردن/ ر عند طلبة صفوف الثامن والتاسع والعاش

  .١٠٠-٨٣ .)١(٢٤). التربوية

 أثر نمط التنشئة األسرية في مفھوم الذات لدى طلبة جامعة "). ١٩٩٣( .نبال فوزي، الشلبي
  .األردن. اربد. جامعة اليرموك ".رسالة ماجستير غير منشورة. اليرموك

 جتماعية وكل من تقدير الذات ومركز تنشئة اإلالعالقة بين ال. ")١٩٩١(. رائد سليم، كشك
  . االردن. عمان. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة". الضبط عند المراھقين

 النفسي  واألمنتقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية ". )١٩٨٩(. عالء الدين. كفافي– 
  . ٣٥ . )٩. (م االنسانيةالمجلة العربية للعلو. "دراسة في عملية تقدير الذات
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